
 
 
Estimades famílies, 
Aquesta és la darrera setmana del curs, d’un curs molt diferent, i que ens deixa una                
sensació molt estranya. Ens hagués agradat compartir aquest temps amb vosaltres… però            
els que manen, manen! 
Esperem i desitgem que ens puguem retrobar el curs vinent amb la màxima normalitat              
possible.  
I per ser la darrera setmana, us recomanem tasques fresques i molt desitjables… esperem              
que les proveu!!  
I al final teniu una sorpresa... 
 

contes i poemes explicats per vosaltres, ALGUN CIRCUIT  I… ALGUNA RECEPTA. 
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Poema: 
TRES NOIES GALANES 
 
VET AQUÍ QUE UNA VEGADA 
 
HI HAVIA TRES NOIES MOLT GALANES. 
 
UNA ES DEIA CONFITURA. 
 
L’ALTRA ES DEIA CONFITADA 
 
I L’ALTRA ES DEIA MELMELADA, 
 
I… AQUESTA HISTÒRIA ÉS ACABADA

                                                         POPULAR 

https://drive.google.com/file/d/12BYmX9Mzsp7wAFy4MwJNWnIFtSs0imtQ/view?usp=sharing


 
 
 

com fer un gelat 
 
S’apropa l’estiu i la calor… i què millor que un gelat!! Aquí us hem preparat un recull d’unes                  
receptes fàcils i bones.  
Per a fer aquestes receptes necessitareu: vasets de iogurt (si no teniu motlles de gelat) i                
culleres o bastonets de fusta. 
 

GELAT DE LLIMONA O TARONJA:  
 
En aquesta recepta podeu investigar el      
canvi d’estat de líquid a sòlid, com canvia        
un líquid quan el posem al congelador. 
Ingredients: 1 suc de llimona o taronja, 1        
vas d’aigua i una mica de sucre o almíbar         
per evitar els cristalls. Proveu i rectifiqueu. 
I cap al congelador... 
 

GELAT DE FRUITA: 
 
En aquesta recepta heu d’escollir tres 
fruites de colors diferents. Per exemple: 
maduixa, préssec i kiwi. 
Renteu les maduixes i tritureu-les i les 
poseu als motlles dels gelats. I al 
congelador. 
Al cap d’una hora, peleu i tritureu els 
préssecs i poseu la crema a damunt de la 
maduixa. I al congelador. 
Finalment, passada una estona, podeu 
pelar els kiwis i tritura’ls. I afegir-ho al 
vostre gelat. I cap al congelador!! 
Al cap de poc ja es podran menjar!! 
 



 

 
GELAT CREMÓS DE PLÀTAN: 
 
Si teniu platans molt madurs, no els tireu!        
Peleu-los i trossegeu-los i els poseu en una        
bosseta al congelador. Quan estiguin     
congelats… els agafeu els tritureu i afegiu       
unes cullerades de crema de cacauet. I ja        
ho podeu servir al moment en uns gotets! 
Un altra opció és posar cacau i avellanes        
picades enlloc de crema de cacauet…  
 
Ja veureu qui èxit!! 

 
  
 

acomiadament de les mestres 
Les mestres us hem trobat a faltar molt i us volem dir… 
 

senyoretes de p4.mp4 

 
 
Activitats d’anglès 
 
Hello!!! How are you? 

Ja sabeu que aquesta és l’última setmana abans de les vacances d’estiu, així que us               
proposo una activitat molt divertida que ens servirà per fer una mica de memoria de tot el                 
que hem treballat aquests mesos.  
Us convertireu en cuiners, i amb l’ajuda dels pares haureu de crear un plat que representi                
un animal utilitzant diferents fruites que teniu a casa. A continuació us deixo un vídeo               
amb diferents idees que podeu fer servir d’exemple.  
https://www.youtube.com/watch?v=V-NOB0oMGwQ 

https://drive.google.com/file/d/12qWTnXH5DOkaQVKUnjnjpM65plnb01OL/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=V-NOB0oMGwQ


Us volem suggerir de preparar esmorzars, berenars o postres saludables. La fruita és un              
gran aliment! I ara és el moment de l’any en que en tenim molta i diversa. Es tracta de                   
compartir una estona a la cuina, i que disfruteu preparant-ho… Us deixem exemples…             
perque agafeu idees.  
Fixeu-vos com s’ha de tallar, com agafar el ganivet per no tallar-nos. 
Mireu que quan talleu quina forma surt: cercle (plàtan, taronja,...) rectangles (rajos del             
sol, potes del cranc), triangles ( orelles del mussol, cua del peix) … en forma d’estrella… 
Si ho partiu per la meitat queden dos trossos iguals, si ho partiu a quarts queden quatre                 
trossos iguals aproxiadament.. 

 
 

 
 

 
 
 
 

Si voleu enviar-me fotografies de la vostra recepta ho podeu fer! El meu correu és 
martaredondocomtes2020@gmail.com 

Have a nice summer!!! 

activitats de música 
 
Com que aquesta és l’última setmana d’escola us proposo que descobriu i canteu             

aquestes cançons que us prepararan per a les vostres merescudes vacances. 

QUE PASSEU UN MOLT BON ESTIU!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=d3NWWRsgO3k 

https://www.youtube.com/watch?v=NC4A97nuZZY 

https://www.youtube.com/watch?v=CmSk18kqDJA 
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